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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: elhagyás

[62. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„VIII/A. Fejezet

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak

52/B. §

(1)  A kormányzat  esélyteremtési,  önkéntes  és  családügyi  területéhez  kapcsolódó  stratégiai
célkitűzéseinek helyi szintű megvalósításában civil szervezetek is közreműködnek. E célból a
családpolitikáért felelős miniszter működteti a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat.

(2) A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat nyilvános pályázat útján kiválasztott civil
szervezetek működtetik.

(3)  A  Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házak  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



a)  a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportokkal  szemben  fennálló  előítéletek  lebontása
érdekében szemléletformáló programok megvalósítása;
b)  az  (1)  bekezdésben  nevesített  területhez  kapcsolódóan  tevékenységet  végző  civil
szervezetek közötti helyi párbeszéd erősítésében koordináló szerep ellátása.

(4) A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak a (3) bekezdés a) és b) pontján kívüli, egyéb
kiegészítő feladatait  pályázat  alapján megkötött  támogatási  szerződés tartalmazza.  Ezek a
feladatok családügyi és önkéntes területhez kapcsolódóan határozhatók meg.

(5)  A Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házak  kötelesek  együttműködni  egymással  és  a
szakmai partnerekkel az (1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében.”]

Indokolás 

1. 

A Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házak  létrehozása  újabb  elképesztő  kísérlet  az  álcivil
szervezetek építésére, ráadásul közpénzből. Ezek a kormányzati civil szervezetek a normaszöveg
szerint  alapvetően  „koordinációra”  és  „szemléletformálásra”  valók,  őket  szintén  miniszteri
pályázaton hozzák helyzetbe.

Az új  szabály szerint  ezt  az új  hálózatot  is  a családpolitikáért  felelős  miniszter  működteti  a
szöveg  egyik  fordulata  szerint,  a  másik  szerint  pedig  a  nyertes  pályázó  civil  szervezetek
működtetik. Ugyan ezek az álcivil szervezetek „családügyi és önkéntes területhez kapcsolódóan”
meghatározható  más  feladatot  is  elláthatnak,  de  azokra  támogatási  szerződést  köt  velük  a
miniszter.

A kormányzat civil ellenes igyekezetét látva nem meglepő, hogy hangzatos nevű szervezetek
látrehozásán  bábáskodnak  közénzből.  Ehelyett  inkább  valódi  családbarát  és  esélyteremtő
intézkedésekre kellene közpénzt fordítani.
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